
Зустріч ректора  професора Мороза В.М. з керівництвом 

компанії “IQVIA” 
 

16 січня 2018 року у Вінницькому національному медичному університеті ім. 

М.І. Пирогова відбулась зустріч ректора університету професора Мороза В.М. з 

керівництвом компанії “IQVIA” з нагоди підписання угоди і визнання ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова Прайм центром. 

Компанія “IQVIA”- провідний світовий провайдер інформації, інноваційних 

технологічних рішень та контрактних дослідницьких послуг, орієнтованих на 

використання даних та наукових досліджень для  розвитку сфери охорони здоров’я 

та допомоги знаходити кращі рішення для пацієнтів.   

“IQVIA” утворилась внаслідок об’єднання найбільшої в світі компанії, 

“Quintiles”, яка  надавала послуги у фармацевтичній, біофармацевтичній галузі та 

корпоративному аутсорсінгу з інформаційно-аналітичною компанією “IMS Health 

Holdings”. “IQVIA” включає мережу підрозділів в 100 країнах, загальне число 

співробітників компанії складає близько 55,000. Головний офіс компанії 

знаходиться у місті Дарем, Північна Кароліна, США. Український офіс компанії, 

розташований у Києві, налічує 220 співробітників під керівництвом головного 

директора, Попової О.А. 

Зустріч завершилась підписанням урочистої угоди про надання  Вінницькому 

національному медичному університету ім. М.І. Пирогова та лікарням, на яких 

розташовані кафедри університету, статусу клінічної бази приоритетного 

партнерства компанії “IQVIA”. Віце-президент компанії “IQVIA” Джон Мірдіта 

вручив ректору університету, голові Вченої ради, академіку НАМН України, 

професору Морозу В. М. сертифікат визнання ВНМУ ім. М.І. Пирогова Вінницьким 

Прайм центром. Також на підписанні угоди були присутні: проректор з науково-

педагогічної (лікувальної) роботи професор Погорілий В.В., проректор з наукової 

роботи професор Власенко О.В., директор київського офісу компанії “Квінтайлс 

Україна” Попова О.А., професор Станіславчук М.А., менеджери компанії Січевська 

О.Ю., Саніна Г.В. 

Після підписання угоди відбулась конференція, присвячена огляду співпраці 

та обговоренню перспектив на подальший розвиток  відносин ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова та компанії “IQVIA”. 

З привітаннями учасників конференції, провідних головних дослідників 

лікарень, на базі яких розташовані кафедри університету, виступив проректор з 

наукової роботи, доктор медичних наук, професор Власенко О.В., віце-президент 

компанії “IQVIA” Джон Мірдіта та керівник офісу компанії в Україні Попова О.А. 

На конференції було освітлено вагомий внесок, зроблений у міжнародну 

сферу охорони здоров’я головними дослідниками. Дуже часто лише завдяки участі у 

клінічних дослідженнях стає можливим надати допомогу та шанс на продовження 

життя чи видужання важкохворим пацієнтам, надати інноваційне лікування та 

найсучасніше обстеження за міжнародними стандартами, а також забезпечити 

можливість виходу нових препаратів, які сприяють покращенню якості життя 

пацієнтів. 

Також на конференції було обговорено внутрішні питання та стратегії 

розвитку взаємовідносин між Вінницьким Прайм Центром та компанією “IQVIA”. 



Завершилась перша конференція інтерактивними семінарами за круглими 

столами та сесією відповідей на запитання за участі всіх присутніх. 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю! 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 


